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Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β19799/17.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

Για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, για την υλοποίηση του έργου: «Δοκιμές συστήματος 

και υποσυστημάτων (πακέτα εργασίας 2,3,4 και 5)», στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική 

πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και 

επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον - PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο 

πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 

Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Α. Ιστορικό 

Με την με αριθμό 16/09.10.2018 απόφαση της 68ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης ορίστηκε η Επιτροπή και επιφορτίστηκε με το έργο της αξιολόγησης των αιτή-
σεων που θα παραλαμβάνονταν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 
κωδικό ΓΑΒ-PALO-3. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 
ΓΑΒ-PALO-3 ήταν η Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η επιτροπή 
παρέλαβε από τη γραμματεία του ΕΛΚΕ τις ακόλουθες αιτήσεις: 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιος Θέση που αφορά 

Β20118/29.10.2018 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΒ-PALO-007 

 

Β. Αξιολόγηση 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα Β20118/29.10.2018 που υπέβαλε η κα. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

• Πιστοποιητικό του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που βεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών 

• Certificate of Proficiency in English από το University of Michigan 

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τη Γερμανική γλώσσα 

• Βεβαίωση συνεργασίας με θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο 
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• Αντίγραφο δημοσίευσης με τις βιβλιογραφική της αναφορά 

 

Η κα. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η κα. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ υπέβαλε ελληνικό τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμη-
ριώνοντας έτσι άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά συνέπεια η Επιτροπή διαπιστώνει πως η κα. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ κατέχει τα απαιτούμενα 
προσόντα για τη θέση ΓΑΒ-PALO-007. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα της κας. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ με βάση τα επιθυμητά 
προσόντα ως ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

100 Certificate of Proficiency in English από το University of Michigan 

Δημοσιευμένες 
πρωτότυπες 
επιστημονικές ερ-
γασίες σε συναφές 
με το αντικείμενο 
του έργου πεδίο 

25 Δημοσίευση στο International Journal Advances in Social Science 
and Humanities 

Εμπειρία συνεργα-
σίας με πανεπι-
στημιακά εργα-
στήρια ή ερευνητι-
κές ομάδες. 

15 3 πλήρεις μήνες με το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Γνώσης και Α-
βεβαιότητας 

Συνέντευξη 100 Η Επιτροπή κάλεσε την κα. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συνέντευξη και η 
κα. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ προσήλθε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2018 στις 
09:30 στους χώρους του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών στην Τρίπολη. Από τη διαδικασία της συνέντευξης η Επι-
τροπή διαπιστώνει πως η κα. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έχει άριστη κατανό-
ηση του αντικειμένου, κατέχει την απαιτούμενη τεχνική κατάρ-
τιση για την υλοποίηση του έργου, είναι ιδιαίτερα πρόθυμη και 
συνεργάσιμη και γενικά δίνει εικόνα που δεν δημιουργεί καμία 
επιφύλαξη σχετικά με την προοπτική της συνεργασίας μαζί της. 

Συνολική βαθμο-
λογία 

59.5 20% x Αγγλικά + 20% x δημοσιεύσεις + 30% x εμπειρία + 30% x 
συνέντευξη 

 

Γ. Εισήγηση 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της θέσης ΓΑΒ-PALO-007 στην 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  καθώς έχει τα απαιτούμενα προσόντα και είναι η καταλλη-
λότερη υποψήφια. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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